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LIMIAR 
 

 
 
A definición de fronteira correspóndese     
cun debuxo de liñas nunha zona      
xeográfica determinada que delimita ata     
onde chega un país ou rexión, e nese        
mesmo lugar comeza outro distinto. 
 
En Galicia xamais tivemos a sensación      
de que esa “raia”, que habitualmente se       
correspondía cunhas pontes que    
pasaban por riba do río Miño, ou dos        
seus moitos afluentes, tivese que     
levarnos a un país distinto. Non había       
problemas de entendemento coa lingua,     
as comidas, as mesmas cás nosas, e as        
cousas que mercabamos tamén as había      
aquí, só que máis caras. Iso si, que        
ninguén nos preguntase pola historia     
dese lugar tan semellante ao noso, nin       
por ninguén importante que non fose      
futbolista. 
 
No Xulián Magariños levamos xa un      
tempo tentando pór luz sobre esas      
zonas, sobre os descoñecementos que     
temos dos que temos ao lado. Moitas       
veces son os propios compañeiros de      
aula, outras as vivencias dos que      
habitaron antes ca nós esta comarca, e       
tamén a historia e presente dos que       
están a unha hora de nós nunha mesma        
terra bañada polo mesmo mar. 

Mellorar a convivencia no noso centro é       
unha prioridade desta comunidade    
educativa. Mais ao tempo queremos     
saber máis, non só dos nosos veciños do        
Val de Barcala – e para iso estamos a         
elaborar un libro -, senón tamén dos que        
compartiron a nosa historia desde os      
tempos máis remotos, e seguen a      
compartila hoxe na cercanía física e de       
amizade que nos dá unha cultura común       
e o mesmo xeito de entender a vida. 
 
Nesta revista tedes, entre outras cousas      
moi interesantes que fixemos neste     
curso, o relato dos momentos e persoas       
que definiron a historia de Portugal.      
Agardamos que, despois de coñecer o      
máis significativo do seu pasado,     
camiñemos a partir de agora aínda máis       
da man dos que sempre foron      
compañeiros da mesma aula terra. 



 
a revista nº4 
do IES Xulián Magariños 2016-2017 

 
 

ÍNDICE 
 
 

PORTUGAL 
Os nomes propios da historia portuguesa 
A batalla de Aljubarrota 
Excursión a Braga e Guimaraes 
Relacións comerciais entre Galicia e os países lusófonos 
 
RELATOS DE MISTERIO 
A rapariga perdida 
A porta do medo 
 
LETRAS GALEGAS 2017 
A música das letras (concerto homenaxe a Narf) 
 
TECNOLOXÍA 
A impresión 3D no IES Xulián Magariños 
 
VIAXES DIDÁCTICAS 
París 
Grecia 

 
PROMOCIÓN 2º BACHARELATO 
Noites de sono acumulado 
Ata sempre! 
 



	

OS	NOMES	PROPIOS	DA	
HISTORIA	PORTUGUESA	

Afonso	Henriques	
Paula	Regueiro	Fajín	e	Pamela	Fagín	Fariña	1ºBach.	B	

Don	Dinís	
Sheila	Carreira	4º	ESO	A	-	David	Couto,	Carlota	García	e	Francisco	J.	Rodríguez	1º	Bach.B	

Inés	de	Castro	
Laura	Fresco	Rey	e	Milena	Silva	Antelo.	4ºB	

	



AFONSO	HENRIQUES	

	



Afonso	 I	 ou	 Afonso	 Henriques,	 alcumado	O	 Conquistador,	 O	 Fundador	 ou	 O	 Grande,	 naceu	 en	
Guimarães	 contra	 1109	 e	 finou	 en	 Coimbra	 o	 6	 de	 decembro	 de	 1185,	 foi	 o	 primeiro	 rei	 de	
Portugal.	 Era	 fillo	 de	 Henrique	 de	 Borgoña	 e	 de	 Tareixa	 de	 León,	 señores	 do	 Condado	
Portucalense,	condado	dependente	do	reino	de	León.	

Despois	 da	 morte	 do	 seu	 pai,	 Afonso	 tomou	 unha	 posición	
política	oposta	á	da	nai,	que	era	partidaria	de	permanecer	no	
reino	de	León	e	de	aliarse	co	nobre	galego	Fernando	Pérez	de	
Traba.	 Asumiu	 o	 goberno	 en	 1128,	 tras	 vencer	 á	 súa	 nai	 na	
batalla	de	San	Mamede	(Guimaraes),	concentra	entón	os	seus	
esforzos	en	obter	o	recoñecemento	do	condado	portucalense	
como	reino.			

En	 1139,	 despois	 da	 vitoria	 na	 batalla	 de	Ourique	 contra	 un	
continxente	 mouro,	 Afonso	 Henriques	 proclamouse	 rei	 de	
Portugal	 co	 apoio	 das	 súas	 tropas.	 A	 independencia	 de	
Portugal	foi	recoñecida	polo	seu	curmán	Afonso	VII	de	León	e	
Castela	 en	 1143,	 no	 tratado	 de	 Zamora,	 debido	 ao	 desexo	
deste	en	 tomar	o	 título	de	emperador	de	 toda	a	Hispania	e,	
como	 tal,	 necesitar	 de	 reis	 como	 vasalos.	 En	 1179,	 o	 papa	
Alexandre	 III,	 a	 través	 da	 bula	 Manifestis	 Probatum,	

recoñeceuno	como	rex	(rei)	

Co	apoio	de	cruzados	do	norte	de	Europa	conquistou	Lisboa	en	1147.	Pacificado	o	país,	proseguiu	
as	 conquistas	aos	mouros,	empurrando	a	 fronteira	para	o	 sur,	desde	Leiria	até	o	Alentejo,	máis	
que	duplicando	o	territorio	que	herdara.	

Nacía	entón	un	reino	que,	formando	o	seu	territorio	parte	da	Gallaecia	dende	o	Imperio	Romano,	
e	 tendo	 albergado	 incluso	 a	 capital	 do	 reino	 (Braga)	 durante	moito	 tempo,	 adquiría	 a	 partir	 de	
agora	a	súa	propia	personalidade,	precisamente	na	medida	en	que	se	diferenciaba	da	monarquía	
galego-leonesa,	cuxos	líderes	radicaban	en	León	e	Compostela.	

EXPANSIÓN	DO	REINO	

Desde	entón	Afonso	I	procurou	consolidar	a	independencia.	Fixo	importantes	doazóns	á	Igrexa	e	
fundou	diversos	conventos.	Dedicouse	con	grande	empeño	ao	engrandecemento	do	territorio	cara	
ao	 sur,	 conquistando	 terras	 aos	musulmáns,	 despois	 case	 todo	 o	 Alentejo,	 que	 posteriormente	
sería	 recuperado	 polos	 mouros,	 pouco	 antes	 de	 que	 Afonso	 falecera	 en	 1185.	 Esta	 actividade	
mereceulle	o	alcume	de	O	Conquistador.	

Tal	como	fixeron	despois	os	seus	sucesores,	aproveitou	os	servizos	das	ordes	monástico-militares	
para	combater	os	sarracenos	e	para	desenvolver	a	riqueza	do	país,	que	se	baseaba	na	agricultura.	
As	máis	famosas	foron	a	Orde	do	Temple	(despois	de	Cristo),	con	sé	en	Tomar,	a	Orde	de	Santiago,	
con	sé	en	Palmela,	a	Orde	de	Calatrava,	con	sé	en	Avis,	e	a	Orde	do	Hospital	(ou	de	Malta),	con	sé	
no	Crato.	



Protexeu	a	 fundación	de	diversos	mosteiros,	a	maior	parte	deles	na	rexión	entre	os	 ríos	Miño	e	
Mondego,	 en	 particular	 beneditinos	 e	 do	 ramo	 cisterciense.	O	 seu	 pai	 dera	 preferencia	 á	 rama	
cluniacense.	No	seu	tempo	construíuse	o	importante	mosteiro	de	Alcobaça,	un	dos	máis	célebres	
monumentos	relixiosos	de	Portugal	(a	súa	igrexa	é	a	maior	do	país).	

Casou	cunha	princesa	italiana,	Mafalda	de	Savoia	e	Piemonte.	Gobernou	de	1128	até	1185.	

	

Paula	Regueiro	Fajín	e	Pamela	Fagín	
Fariña	1ºBach.	B	



O	REI	D.	DINÍS	DE	PORTUGAL	(1261-1325)	

Foi	fillo	do	rei	Afonso	III	e	da	súa	segunda	esposa	Beatriz	de	Castela.	Sucedeu	a	seu	pai	no	trono	de	
Portugal	en	1279.	

Como	herdeiro	da	 coroa,	D.	Dinís	dende	moi	 cedo	 implicouse	nos	aspectos	de	gobernación	con	
seu	pai,	este	sempre	o	obrigou	a	compartir	as	responsabilidades	do	reino.	Á	data	da	súa	subida	ao	

trono,	Portugal	estaba	en	conflito	coa	Igrexa	
católica.	 D.	 Dinís	 procurou	 normalizar	 a	
situación	 asinando	 un	 tratado	 co	 papa	
Nicolás	 III	 no	 que	 xuraba	 protexer	 os	
intereses	 de	 Roma	 en	 Portugal.	 Salvou	 a	
Orde	do	Temple,	perseguida	en	Francia,	e	en	
Portugal	creou	a	Orde	de	Cristo,	que	herdou	
os	 bens	 dos	 templarios	 despois	 da	 súa	
extinción.	

Coa	Reconquista	rematada	e	o	reino	libre	da	
ocupación	 árabe,	 D.	 Dinís	 foi	 esencialmente	
un	rei	administrador	e	non	guerreiro.	Porén,	
mantivo	 unha	 breve	 contenda	 con	 Castela	
polas	posesións	de	Serpa	e	Moura.	En	1296,	
a	 raíña	 de	 Castela	 	 amezou	 con	 romper	 os	
acordos	 establecidos	 entre	 ambos	 os	 reinos	
en	 1295,	 se	 persistía	 nos	 seus	 ataques	 á	
coroa	 de	 Castela,	 así	 como	 se	 o	 soberano	
portugués	 continuaba	 apoiando	 ao	 infante	
Xoán	 de	 Castela,	 que	 se	 proclamara	 rei	 de	
León.	 Ante	 as	 ameazas	 da	 raíña,	 don	 Dinís	

aceptou	 retirarse	 da	 coroa	 de	 Castela	 en	 1296,	 non	 sen	 antes	 apoderarse	 de	 Castelo	 Rodrigo,	
Alfaiates	e	Sabugal,	territorios	pertencentes	a	Sancho	de	Castela	"o	da	Paz",	neto	de	Afonso	X	de	
Castela.	D.	Dinís	firmou	despois	un	pacto	de	fronteiras:	O	Tratado	de	Paz	de	Alcañices	foi	asinado	o	
día	 12	 de	 setembro	de	 1297	no	municipio	 zamorano	que	 lle	 dá	 nome,	 dando	 lugar	 a	 unha	 das	
fronteiras	máis	antigas	de	Europa.	

A	súa	prioridade	gobernativa	 foi	esencialmente	a	organización	do	reino,	continuando	a	vertente	
lexisladora	do	seu	pai	D.	Afonso	 III.	Esta	profusa	acción	 lexislativa	está	contida	hoxe	no	Livro	de	
Leis	 e	 Posturas	 e	 nas	 Ordenacións	 Afonsinas.	 Non	 son	 "códigos"	 lexislativos	 tal	 como	 os	
entendemos	hoxe,	mais	si	compilacións	de	leis	e	do	dereito	consuetudinario	municipal,	alteradas	e	
reformuladas	pola	Coroa.	

D.Dinís	tamén	foi	chamado	o	“Rei	Labrego”,	non	só	polas	reformas	que	incorporou	na	agricultura,	
polos	inmensos	piñeirais	de	Leiría	que	mandou	plantar,	senón	tamén	por	repoboar	multitude	de	
terras	e	sementalas.	Ordenou	a	creación	de	moitos	e	novos	concellos	e	feiras.	



O	rei	non	só	se	preocupou	polas	explotacións	agrícolas.	Tamén	instou	á	explotación	de	minas	de	
cobre,	 estaño	 e	 ferro,	 e	 organizou	 a	 exportación	 das	 producións	 excedentes	 a	 outros	 países	
europeos.	En	1308	asinou	o	primeiro	acordo	comercial	portugués	con	Inglaterra.	

En	1312	fundou	a	Mariña	portuguesa,	nomeando	como	primeiro	almirante	de	Portugal	ao	xenovés	
Manuel	Pessanha,	e	ordenou	a	construción	de	varios	portos.	

A	 cultura	 foi	 tamén	 un	 dos	 seus	 intereses	 persoais.	 D.	 Dinís	 apreciaba	 a	 literatura	 e	 escribiu	 el	
mesmo	varios	 libros	 sobre	 temas	como	a	caza	ou	a	administración	pública,	e	varios	volumes	de	
poesía.	Foi	un	poeta	notable	e	un	dos	maiores	e	máis	fecundos	trobadores	do	seu	tempo.	Até	os	
nosos	días	chegaron	137	cantigas	da	súa	autoría,	distribuídas	por	todos	os	xéneros	da	época	:	73	
de	 amor,	 51	 de	 amigo	 e	 10	 de	 escarnio	 e	 maldicir,	 así	 como	 a	 música	 orixinal	 de	 sete	 desas	
cantigas,	descubertas	casualmente	en	1990	polo	profesor	Harvey	L.	Sharrer	no	Arquivo	da	Torre	
do	Tombo	en	Lisboa.	Estaban	nun	pergamiño	que	servía	de	capa	a	un	libro	de	rexistros	notariais	
do	século	XVI,	e	que	se	coñece	como	Pergamiño	Sharrer.		

Durante	o	seu	reinado	Lisboa	foi	un	dos	centros	europeos	da	cultura.Instituíu	a	lingua	portuguesa	
como	lingua	oficial	da	corte.	Ordenou	a	tradución	de	numerosas	obras	ao	portugués,	entre	elas	os	
tratados	 de	 seu	 avó	 Afonso	 X.	 A	 primeira	 universidade	 de	 Portugal	 fundouse	 polo	 seu	 decreto	
Scientiae	 thesaurus	 mirabilis,	 asinado	 en	 Lisboa	 en	 1290.	 Esta	 institución	 foi	 cambiando	 de	
localización	 entre	 Lisboa	 e	 Coímbra	 durante	 moito	 tempo,	 ata	 que	 quedou	 definitivamente	
instalada	 na	 segunda	 cidade	 en	 1537	 por	 orde	 do	 rei	 Joao	 III.	 Nela	 ensinábanse	 daquela	 Artes,	
Dereito	civil	e	Dereito	canónico.	

Do	seu	matrimonio	coa	infanta	Isabel	de	Aragón,	coñecida	como	a	Raínha	Santa,	filla	do	rei	Pedro	
III	de	Aragón	e	da	súa	esposa	Constanza	II	de	Sicilia,	raíña	de	Sicilia,	naceron	dous	fillos:	Constanza	
de	Portugal,	nacida	probablemente	en	Coímbra	e	chamada	igual	que	a	súa	avoa	materna,	e	que	foi	
raíña	consorte	de	Castela	polo	seu	matrimonio	con	Fernando	IV;	e	Afonso	IV,	rei	de	Portugal.		

Tivo	 máis	 fillos	 fóra	 do	 matrimonio,	 entre	 eles	 o	 que	 se	 dicía	 que	 era	 o	 seu	 favorito,	 Afonso	
Sanches.	Este	suposto	favoritismo	levou	mesmo	a	unha	guerra	(1320-1324)	entre	o	fillo	lexítimo,	o	
futuro	 Afonso	 IV,	 e	 o	 seu	 pai	 o	 rei.	 Neste	 enfrontamento	 a	 maioría	 dos	 concellos	 apoiou	 ao	
infante.	 O	 rei	 tivo	 escaso	 apoio	 popular	 por	 mor	 dos	 moitos	 dereitos	 e	 privilexios	 que	 lle	
concedera	á	nobreza.	

Sheila	Carreira	4º	ESO	A	-	David	Couto,	Carlota	García	e	Francisco	J.	Rodríguez	1º	Bach.B	



INÉS	DE	CASTRO	

	

Don	Pedro	estaba	namorado	de	Dona	Inês	de	Castro	a	
pesar	 de	 estar	 casado.	 Cando	 a	 súa	muller	morre,	 el	
comeza	 unha	 relación	 con	 Inês,	 o	 que	 provocou	 un	
enfrontamento	 co	 seu	 pai,	 o	 rei	 Alfonso	 IV,	 que	 non	
aceptaba	a	relación.		

Durante	anos	Pedro	e	Inês	viviron	en	Coimbra	cos	seus	
fillos,	mais	a	corte	presionaba	a	Alfonso	coa	censura	da	
unión	 do	 seu	 fillo	 con	 Dona	 Inês,	 polo	 que	 ordenou	
matala.		

Moi	 doído,	 Pedro	 liderou	 unha	 rebelión	 contra	 o	 rei	
sen	 perdoar	 nunca	 o	 asasinato	 da	 súa	 namorada.	
Cando	 finalmente	 sobe	 ao	 trono,	 ordena	 matar	 os	
asasinos	de	Inês	sen	piedade,	e	posteriormente	coroou	
a	Inês	raíña	de	Portugal.		

En	 1360	 ordenou	 trasladar	 o	 corpo	 desta	 desde	
Coimbra	 ata	 o	 Real	 Mosteiro	 de	 Alcobaça	 ,	 onde	 se	

contruíron	dous	sepulcros,	un	para	ela	e	outro	para	que	el	puidese	descansar	alí	sempre	
coa	súa	amada.	

	

Laura	Fresco	Rey	e	Milena	Silva	Antelo.	4ºB	

	



 
 
ALJUBARROTA 
 
Unha das batallas máis famosas e recoñecidas na historia de Portugal foi a de              
Aljubarrota. Esta contenda foi unha das moitas que libraron os portugueses para            
non formar parte dos territorios da Coroa de Castela. Mais esta foi especial pola              
ampla desigualdade dos exércitos enfrontados: 6000 homes nas tropas         
portuguesas - entre elas cen arqueiros ingleses -, e 31000 nas castelás – con 2000               
cabaleiros franceses -. 
 
O 14 de agosto de 1385 un conxunto de tropas portuguesas, apoiadas por un              
reducido grupo de arqueiros ingleses, e baixo o mando do rei Joao I de Portugal e                
do seu condestable Nuno Álvares Pereira, enfrontáronse ao numeroso exército          
castelán de Juan I de Castela. 

 
O resultado, do máis inesperado, foi a derrota        
dos casteláns, a pesar de ser estes moi        
superiores en número. Como se explica isto? 
 
Os portugueses escolleron previamente o     
campo de batalla no que agardarían ás tropas        
castelás. Un outeiro situado entre dous ríos,       
pedregoso, e no que antes da chegada dos        
seus inimigos cavaron e despois taparon con       
arbustos grandes buratos na terra. Tamén      
construíron trincheiras tras as que se      
colocaron os cen arqueiros ingleses. 



 
Cando baixo unha calor abafante o pesado e numeroso exército castelán chegou a             
este campo de san Xurxo, entre as localidades de Leiría e Alcobaça, os cabalos              
foron afundíndose nos furados cavados na terra, mancándose ademais coas          
moitas pedras do terreo, e homes e cabalos recibiron unha chuvia de rapidísimas             
frechas - estes modernos arcos eran máis lixeiros e de máis rápida recarga cós              
tradicionais - lanzadas por arqueiros perfectamente gorecidos. A posición dos          
portugueses no alto do outeiro aumentou a desavantaxe dos casteláns, que se            
viron rodeados non só por soldados, senón tamén por dous ríos. 
 

 
 
Na propia batalla morreron na parte dos casteláns entre 4000 e 5000 homes, e              
outros 5000 na retirada, atacados por soldados e veciños dos lugares da contorna.             
Da parte portuguesa houbo menos de mil baixas. 
 
Con esta vitoria Joao I consolidou o seu reinado en Portugal, sendo ademais o              
primero monarca da casa de Avis. Como agradecemento ao que el viu como unha              
indiscutible axuda divina, mandou construír o mosteiro e a vila de Batalha. 
 
Alumnado de 4º de Cultura e Lingua portuguesa. 
 



UN DÍA NO PAÍS VECIÑO E IRMÁN 
 
O pasado 6 de abril o alumnado do Xulián Magariños cruzamos (algúns de nós por               
primeira vez) o río Miño en dirección a Braga e Guimaraes. E cruzamos en moi               
poucos minutos, aínda que os nosos profesores María, Amancio e Nuria insistiron            
en que cando eles eran coma nós podía levar horas pasar unha fronteira con              
gardas que che pedían a documentación e revisaban todo o que podías levar no              
“carro”. 
 

 
 
Cando chegamos a Braga e paseamos polas súas amplas prazas e rúas. O que              
máis nos chamou a atención foi o magnífico coidado que presentaban os seus             
moitos xardíns, e mesmo as combinacións de flores nas fachadas das casas. Todo             
o casco urbano que vimos estaba moi coidado e limpo, e iso que había moitísima               
xente paseando, nas terrazas, de compras... A propósito disto, polos prezos que            
vimos ben vale a pena ir mercar a Portugal. 



E o que máis vale a pena é comer alí. Todo está riquísimo é moito máis barato que                  
por aquí. As mesmas comidas (agás a tortilla de patacas nosa) e máis abundantes,              
acompañadas sempre de arroz, gran variedade de ensaladas con froitas tropicais,           
pizzas de todas as combinacións (algunhas nunca as probaramos). E as           
francesinhas... Por só catro euros tomas carne acompañada tamén de salchicha,           
ovo, queixo... Riquísimas! E tamén teñen toda clase de postres, con gran            
variedade de doces. 
 
A xente coa que falamos, sobre todo camareiros, foi moi amable. Mais o que nos               
chamaría a atención tanto en Braga como en Guimaraes é o gran descoñecemento             
que a maioría teñen de Galicia a pesar dos poucos quilómetros de distancia. 
 
En Guimaraes visitamos o castelo fundado pola poderosa nobre Mumadona, o           
mesmo castelo polo que correu de neno o primeiro rei de Portugal, Afonso             
Henriques. A uns pasos está outro de séculos posteriores, o Pazo dos Duques de              
Bragança, a familia nobre máis poderosa en tempos de todo Portugal. 
 
Como visita didáctica de grupo escolar que eramos, non tivemos que pagar nada             
en ningún destes dous monumentos, extremadamente ben coidados, cunha         
información completísima sobre a súa historia e a de todo o reino, e cuns gardas e                
guías moi preocupados pola nosa seguridade no percorrido polas altas murallas e            
por que non pasásemos demasiada calor nos tempos de espera (había moitas            
visitas de grupos de distintos países). 
 
O máis chamativo para a maioría de nós foi a fermosa capela do Pazo dos               
Duques, cunhas fermosas vidrieiras e unha bóveda de madeira imitando o           
armazón dun barco. E tamén nos xardíns un grupo de universitarios cunhas togas             
(a pesar da tremenda calor) identificativas das súas facultades, que nos dixeron            
que estaban ensaiando unha especie de comedia para representar nun acto de            
graduación. 
 
Antes de voltar a casa demos un paseo polo centro de Guimaraes, e apreciamos              
como se coida unha vella cidade medieval que foi o berce e orixe do noso país                
veciño. 
 
Voltaremos! 
 
Alumnado de Cultura e Lingua portuguesa 
 
 



 

RELACIÓNS ECONÓMICAS  ENTRE GALICIA E OS PAÍSES LUSÓFONOS 
 
Grazas a que Galicia e os países lusófonos (Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau,             
Angola, Mozambique, Timor Oriental, Santo Tomé e Príncipe) teñen unha lingua da mesma             
orixe, sérvenos para facilitar a relación entre estes países. Neste artigo imos falar da relación               
entre Galiza e os países lusófonos no aspecto económico.  

 
Mapa dos países de fala lusófona. 

 
Empresa Galegas. 
 
A continuación imos nomear algunhas empresas galegas en países lusófonos, as máis            
importantes encóntranse en Brasil, Portugal, Mozambique e Angola. 
Pescamar é unha importante empresa galega e conta co asteleiro Beiranave en Mozambique,             
é un dos máis importantes de todo o continente africano. 
En Brasil encóntranse empresas dedicadas á industria naval, perfís de aluminio e soldadura,             
unha delas é a multinacional viguesa Copo, que ten plantas de produción na cidade de               
Curitiba. Outra importante empresa é o Grupo Nosa Terra Siglo XXI. 
Ademais destas dúas compañías, son numerosas as empresas galegas con interese en            
Brasil, sobre todo en negocios como a hostelería, transportes, estacións de servizo ou             
construción. 
 
Relación entre Galicia e Portugal 

 
Galicia e Portugal non só comparten unha lingua moi semellante,          
senón que tamén comparten fronteira. Co fin de aproveitar as          
similitudes existentes entre ambas zonas decidiuse crear unha        
superestrutura que agrupase os territorios da costa galega e do          
norte de Portugal ata a desembocadura do río Douro. A creación           
da EGNP(Eurorexión Galicia Norte-Portugal) supuxo un gran       
avance a nivel económico e social. 
Mapa da Eurorexión Galicia-Portugal. 

 



 

Nestes momentos a EGNP confórmana 6,4 millóns de habitantes repartidos nun espazo de             
51.000 quilómetros cadrados, cun Producto Interior Bruto (PIB) de 85.000 millóns de euros. 
 
 
EURO-REXIÓN 
 
A especialización produtiva céntrase en produtos textís, maquinaria e equipos eléctricos para            
a RNP(Rexión Norte-Portugal), mentres que en Galicia predomina a automoción, a industria            
agroalimentaria e metalúrxica. 
 
Na RNP traballan máis de 200 empresas con capital galego e con sede en Galicia. A inversión                 
galega na RNP foi de máis de 520 millóns de euros durante a última década. 
 
Grazas á Euro-rexión moitas empresa galegas instálanse en Portugal. O municipio de            
Valença, na mesma raia que separa ambos países, ten en curso unha decena de novos               
investimentos que de momento alcanzan os 30 millóns de euros. 
 
Hoxe as antigas empresas están en expansión mentres que outras novas chegan para             
establecerse alí con investimentos en curso, como as de Infomoldes, Marsan, Grupo            
Antolín e QLS. 
 
Tamén moitas empresas portuguesas instálanse en Galicia co obxectivo de "establecer           
sociedades, atraer investidores e aumentar as súas vendas internacionais". 
"NQDA- Negro Esquisso", "Slim Business Solutions", "Plako", "Northweb", "Dixital Species",          
"Scale2Go", "Ludik 380", "Displr" e "Design by Bessa" son algúns exemplos de empresas             
portuguesas presentes no panorama galego. 
 
Exportación e Importación Galicia-Portugal. 
 

MILES DE EUROS Exportacións/expedicións Importacións/introducións 

PORTUGAL 209766,1 164054,9 

PORCENTAXE SOBRE O   
TOTAL GALEGO 13,52% 9,5% 

TOTAL (XANEIRO 2017) 1.551.883,1 1.726.420,5 

 
 
 

Alumnado de Economía de 1º de Bach. B (coordinados polo profesor Xoán Louzao) 

 



A RAPARIGA PERDIDA

Tras as montañas nevadas, atopábase unha aldea de pouca cultura. A xente bailaba e
cantaba vilancicos. As obras de teatro expoñíanse ao aire libre, cousa que á xente sempre
lle chamaba a atención, incluso ós nenos. As casiñas eran de pedra, unhas mellores que
outras. Nese mesmo lugar, arredor do ano 1.967, celebrouse a festa do Halloween. Un
acontecemento que deixaría marcados ós seus habitantes.

Unha noite escura e de frío, un grupiño de nenos ía pedir polas portas de todos os veciños.
Se había sorte, recibían algunha recompensa a cambio dalgún tipo de truco. O máis baixiño
chamábase Pablo, o neno máis alto e guapo chamábase Alyson, despois había dúas nenas,
unha Lara e outra Lucía. Lara era unha nena tímida e moreniña, e Lucía era alta, branca e
de ollos verdes. A  máis atrevida dos catro era Lucía, xa que nesa noite, de camiño á casa
dun compañeiro, atopáronse cunha casa abandonada, un pouco alonxada do seu pobo.
Pablo, Lara e Alyson non querían entrar, mais Lucía, sen dubidalo un segundo, atreveuse a
entrar sen ter en conta os rumores sobre os perigos que corría se entraba. A casa tiña unha
soa entrada, estaba rodeada dun muro de pedra que suxeitaba un enorme portal de ferro,
tiña as ventás rotas, aínda que a porta da casa se conservaba bastante ben. 



Cando Lucía se atreveu a poñer un pé nese territorio, deuse conta de que alguén que
estaba dentro da casa lle lanzou unha pedra. A historia que contaba a xente do pobo era
que, se pisabas o terreo da casa, un espíritu que habitara alí no pasado, lanzaría unha
pedra maldita como signo de que  se entrabas na casa, a morte entraba en ti. Lucía non fixo
caso e entrou. A porta renxía, as ventás batían co vento. Escoitábanse voces, unha delas
asustou á nena. Lucía subiu unhas escaleiras que daban ós dormitorios. Cando entrou nun,
viu que alguén se escondeu detrás das cortinas de tea. De pronto unha voz díxolle: " Fóra
de aquí, esta casa está maldita, acabarás morta como todas as persoas que aquí entraron".
Lucía asustouse e botou un berro. Alyson e os demáis déronse conta de que Lucía xa levaba
tempo dentro desa casa abandonada, entón el mesmo se decidiu por ir en busca dela.

Por moito que buscou, non a encontraba. Subiu as escaleiras e esa mesma voz díxolle: "Se
estás en busca da túa amiga, que saibas que ela está en perigo, e se ti non queres acabar
coma ela, é mellor que marches". Alyson ingnorou ese espíritu maligno e baixou a un
sótano que estaba escondido na superficie da casa. Cando subiu, escoitou berros e voces.
Un dos berros era de Lucía. Cando a atopou, ela xa estaba morta. Había unha nota que
poñía: "Garda este segredo e di que desaparecín para sempre, a miña sorte estaba
botada". Alyson saíu da casa e efectivamente, díxolles aos seus amigos que Lucía tiña
desaparecido e que ninguén podería encontrala.

De volta á casa, todos estaban moi tristes. Uns anos despois, atoparon o corpo da nena nun
bosque, e dende aquela ninguén soubo o porqué de nada.

Iria Corzón Blanco 3º C



A PORTA DO MEDO

Na medianoite do 31 de outubro, Cristian, un rapaz de 14 anos a punto de cumprir os
seus ansiados 15, saíu cos seus amigos a facer o famoso “truco ou trato” de Halloween.
Despois de reunir todos máis de corenta euros e montóns de suculentas golosinas que
poderían darlle a calquera persoa unha tremenda dor de barriga, dispoñíanse a ir ver
unha película á casa do seu amigo Daniel. Ao rematar a película, sobre as dúas da mañá,
todos estaban impactados e sorprendidos pola gran intensidade do filme, que era
bastante parecido ás actividades que fixeran este grupo de rapaces pola noite. Nela
podíase ver como un grupo de amigos –como o deles, que foran pedindo golosinas por
todas as casas da veciñanza- volvía para casa despois de obter montóns e montóns de
golosinas por esta misteriosa festa, oíndo algúns estrños ruídos de vez en cando. 

Cristian estaba asustado. Despois de despedirse de todos os seus amigos ás dúas da
mañá, tocáballe volver só para casa, con todo o medo no corpo despois de presenciar a
tremenda película na casa do seu amigo Daniel. Optou por non volver polo camiño
habitual, no que empregaba montóns de atallos e case nunca atopaba xente por eles, e
preferiu ir polas grandes avenidas ateigadas de xente, aínda que xa eran altas horas da
noite. 

Cristian ía chegando para a súa casa cando de repente escoitou un ruído moi raro. Era
moi agudo, como a voz dunha rapaza de cinco anos cando seus pais non lle compraban a
boneca que quería. Mirou para todos os lados, mais non encontrou nada sospeitoso. Un
gran calafrío estáballe a empezar a recorrer as costas, só quería chegar á casa con seus
pais e olvidarse de todo. 



Proseguía o seu camiño, e comezou a escoitar gritos e voces cada vez máis
sorprendentes. A el parecíalle moi estraño todo iso, porque a xente coa que se cruzaba
pola rúa actuaba normal, parece que sen escoitar nada raro. Decidiu preguntarlle a un
grupo de rapaces que se encontrou, duns doce ou trece anos aproximadamente, ao que
lle responderon que non, non escoitaban nada raro, só os sons do alumeado público, que
de vez en cando se apagaba e volvía a prenderse, que eran xa moi vellas e tiñan unha luz
amarela que non alumeaba moito. 

Cristian comezou a asustarse de verdade. Ao rematar os camiños que levaban das
grandes avenidas ata súa casa, tivo que coller uns camiños escuros, que era a única
maneira de chegar á súa vivenda, un grupo de chalets adosados de oito casas, que tiñan
detrás delas un amplo xardín moi ben coidado, e unha gran piscina, onde invitaba de vez
en cando aos seus amigos no verán, para montar algunha festa ou simplemente para
facer competicións de natación. 

Só quedaban dúas rúas para chegar á súa casa, cando de repente escoitou o mesmo
berro agudo. Comezou a correr, rumbo á súa casa, xa moi asustado por todas as cousas
raras que escoitara esa noite, desexando entrar e tomar un vaso de leite quente, para
olvidarse de todo o sucedido e durmir a gusto. 

Chegou á súa casa e tocou timbre. Ao ver que ninguén lle abría a porta, colleu a chave
que sempre estaba debaixo do felpudo e abriu. Encontrouse cunha nota enriba da mesa
de seus pais dicindo que seus tíos os chamaran e ían  cear con eles e durmirían na súa
casa. Cristian estaba morto de medo. Non sabía que facer. Chamou a seus pais mais non
contestaban, tiñan o móbil apagado, polo que decidiu manter a calma e prepararse unha
cea rápida, que constaba dun par de galletas de chocolate co seu leite quente. Ao
rematar de cear xa estaba algo máis tranquilo, pois non escoitara nada misterioso, e
optou por ir durmir, que pensou que sería o mellor para olvidarse de todo o sucedido
nesa noite. Foi para a cama e quedou durmido rapidamente, o que agradeceu moito. 

Ás cinco e media da mañá Cristian escoitou un ruído perto de seu cuarto. A porta foise
abrindo lentamente, rinchando, e asustando ao pobre cativo que non podía moverse da
cama. Viu un pallaso cunhas pintas moi peculiares, pois non era un pallaso normal dos
que habitualmente facía rir á xente, senón que estaba vestido dunha forma para asustar
e parecer algo moi misterioso e que daba medo. Foise achegando pouco a pouco a
Cristian cun afiado coitelo na man. Viu todo negro. Despertou do seu soño, un soño cheo
de medo e terror. Mirou o seu despertador. Eran as cinco e media da mañá. Ouviu o
ruído da porta do seu cuarto abrirse…

Pablo Suárez Garabal 3º C



 

A MÚSICA DAS LETRAS 
 

O luns 15 de maio todos os cursos da ESO asistimos a un concerto en homenaxe a Narf                  

polo Día das Letras Galegas no auditorio da Casa da Cultura da nosa vila. Este evento                

veu da man dos artistas galegos Brais Morán e Xoán Curiel, e supuxo para a maioría de                 

nós unha novidade con respecto a outras músicas que escoitamos. Intercaláronse           

cancións propias dos dous artistas con outras do homenaxeado Fran Pérez. Este último             

foi, en palabras dos músicos, “un dos mellores músicos galegos, se non o mellor, que non                

obtivo o recoñecemento que se merecía”, e que faleceu a finais do pasado ano.  

 

 

 

A intención de Brais e Xoán era achegarnos un pouco máis a figura de Narf e a súa                  

música, obxectivo que lograron, porque nos falaron un pouco da súa traxectoria e             

ensináronnos cancións dos seus diferentes momentos como artista. Ademais disto, eles           

intentaron que descubrísemos un estilo de música en galego que nada lle ten que envexar               

á das demais linguas. Animáronos tamén a que empregásemos o noso espíritu crítico             

para xulgar o que os medios de comunicación nos impoñen, e non decantarnos só por               

 



 
esa música, senón intentar buscar outros artistas e grupos que poden ser incluso             

mellores, mais que por falta de financiación non chegan a ese grao de popularidade. E               

que mellor exemplo que eles mesmos ou Narf, que crean música actual e fresca na nosa                

lingua.  

 

Durante o concerto houbo momentos     

nos que tivemos que atender, e tamén       

outros nos que disfrutamos coma     

ananos coas cancións que eles nos      

propuñan. Por exemplo, coas cancións     

Semanbico ou A ponte, coas que      

todos nos animamos a dar palmas e       

mesmo cantar, de feito houbo xente      

que non puido conter as ganas de       

levantarse e bailar. Desde o meu      

punto de vista, merecen un gran recoñecemento, xa que foran capaces de emocionarnos             

cunha música que se afasta bastante da que adoitamos escoitar a maioría de nós.  

 

No camiño de volta á escola podíanse escoitar coros repetindo os temas que oiramos, e               

coido que mesmo cantando estrofas completas das cancións que Brais e Xoán tocaron. E              

iso só o logran dous grandes Artistazos!  

 

Iria Freire 4º ESO 

 



A impresión 3D no IES Xulián Magariños 
 
A impresión 3D é futuro 
Dende hai uns 15 anos unha nova forma de fabricación está a tomar cada vez maior                

protagonismo. Estamos a falar da impresión 3D, unha forma de obtención de pezas de tipo               

aditivo ( capa a capa) sen perda de materiais, e que permite obter nunha única pasada                

xeometrías complexas. Esta tecnoloxía compleméntase perfectamente co deseño CAD 3D,          

de tal xeito que é posible deseñar un obxecto no ordenador e en menos de 3 horas ter o                   

prototipo listo para lle facer probas e cambios.  

 

O proceso de deseño e desenvolvemento de todo tipo de produtos industriais abarátase e              

acelérase moitísimo, polo que xa empeza a ser considerada unha tecnoloxía imprescindible            

en moitas industrias (automóbil, aeronáutica, mecánica...), e incluso moi útil en actividades            

de carácter máis artesanal. 

 

 

 

Nestes últimos 3-4 anos acelerouse o proceso de implantación da impresión 3D nos países              

avanzados. Os materiais cos que é posible traballar deste xeito multiplicáronse, e xa existe              

a posibilidade de imprimir 3D en metais, plásticos de moitos tipos, cerámica, formigón, vidro,              

e incluso tecidos biolóxicos. Ademais, os equipos son máis fiables e baratos, sendo hoxe en               

día asequibles para particulares ou afeccionados, e tamén para institucións educativas, que            

cunha inversión de ao redor de 400-600 euros poden adquirir equipos moi dignos, con              

calidades de acabado satisfactorias e adecuada resistencia das pezas impresas. 

 

Unha nova materia en Bacharelato 
Conscientes de que a impresión 3D será un        

coñecemento progresivamente demandado polo    

tecido empresarial, no IES Xulián Magariños      



plantexamos o ano pasado a adquisición dunha impresora 3D e solicitamos permiso para             

impartir unha materia propia do centro, “Modelado e impresión 3D”, que tería unha carga              

horaria de 1 hora semanal e que complementaría perfectamente a materia de Tecnoloxía             

Industrial, peticións ambas que a dirección do centro apoiou incondicionalmente. Co           

pertinente permiso da administración educativa foi posible ofertar a materia xa para o curso              

actual 2016-2017. 

 

Mercamos e montamos a impresora 
No inicio deste curso xa tiñamos á nosa disposición a impresora. O modelo escollido foi o kit                 

León 3D Legio, pola súa boa relación entre prezo e prestacións e o seu soporte técnico. O                 

alumnado de 1º de bacharelato que escolleu as materias de Tecnoloxía industrial e             

Modelado e Impresión 3D tivo a oportunidade de montar desde cero a impresora, iso sí, con                

axuda do profesorado e seguindo uns completos vídeos de guía, tarefa á que dedicaron os               

dous primeiros meses do curso. Dende o principio estabamos convencidos que o feito de ter               

que montar a impresora sería enriquecedor, proporcionándolle ao alumnado un          

coñecemento mais profundo das partes que compoñen o sistema de impresión, como así             

foi. A montaxe transcurreu perfectamente, e a principios de decembro tiñamos a impresora             

montada, calibrada e lista para imprimir. 

 

Sorpresa! A Xunta reparte impresoras 
Cal sería a nosa sorpresa cando a mediados de decembro, sen previo aviso, chegou ao               

centro outra impresora 3D, xa montada, que a        

Consellería de Educación estaba a enviar a       

todos os IES de Galicia. Deuse a feliz        

coincidencia de que era o mesmo modelo León        

3D Legio que o IES Xulián Magariños       

comprara, o cal facilitou moito as cousas pola        

experiencia adquirida na montaxe da primeira e       

a posibilidade de intercambiar pezas entre elas. 

 

 
O proxecto: Sistema de Conectores Nicradome 
A partir de xaneiro centrámonos en aprender os segredos do correcto modelado de pezas              

en 3D, axustar os diferentes parámetros de impresión e descubrir os pequenos trucos que              

melloran a calidade das pezas impresas. Nese momento eu, como docente responsable da             



materia, propúxenlles aos alumnos o reto de deseñar un sistema de pezas que permitisen              

montar de xeito rápido, barato e fiable cúpulas xeodésicas de tamaño variable. A impresión              

3D é un proceso de fabricación que se adapta perfectamente á realización dos complexos              

conectores de cúpulas xeodésicas, que teñen xeometrías moi concretas. A finais do            

segundo trimestre o proxecto estaba rematado e o resultado acadado foi espectacular. 

 

 

 
A semana da impresión 3D 
Durante a terceira semana de maio o       

departamento de tecnoloxía organizou    

unha serie de actividades destinadas a      

fomentar o coñecemento da impresión     

3D e das súas posibilidades entre o       

alumnado e profesorado do centro.     

Houbo xornadas de portas abertas,     

fíxose unha mostra dos obxectos     

impresos ao longo do curso,     

proxectáronse vídeos e os interesados e interesadas puideron ter contacto co proceso de             

deseño 3D e ver funcionar as impresoras nos intervalos de tempo que o taller estaba libre. 

 

 



 
Conclusións 
Sen dúbida, este primeiro ano de contacto       

coa impresión 3D foi moi produtivo e       

enriquecedor. As posibilidades didácticas    

desta tecnoloxía son enormes, mais sen      

dúbida, o mellor de todo é ver a satisfacción         

no alumnado cando imaxinan e proxectan un       

obxecto e o ven rematado nas súas mans        

poucas horas despois. A motivación é un       

factor esencial no proceso de     

ensino-aprendizaxe, e coas impresoras 3D     

esta motivación increméntase notablemente.    

Definitivamente podemos dicir que foi unha      

boa compra e non dubidamos que o seu uso         

se irá estendendo a outros niveis educativos       

e materias do centro, e iso redundará en        

interesantes proxectos interdisciplinarios e    

nunha intensa colaboración entre departamentos. 

  

 

 

Jesús García Otero 
Dpto. de Tecnoloxía 
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A nosa viaxe a París. 

 
 
 
Primeiro Día. 
Nós as dúas xunto con María saímos xuntas para o aeroporto de Santiago, onde pola               
mañá quedaramos todos. Pasamos os respectivos controis e subimos ao avión. Xa            
empezamos coas fotos e os vídeos, pois comezaba unha emocionante viaxe. Chegamos            
ao Charles de Gaulle sobre as dúas e media da tarde, e alí recollemos a equipaxe e un                  
autobús levounos ata o noso hotel. Despois houbo que organizarse para facer o reparto              
de habitacións. Con soamente media hora para deixar a equipaxe e comer, collemos             
rumbo cara o metro para ir ata a Avenida dos Campos Eliseos, onde vimos o Arco do                 
Triunfo, e logo andamos un bo anaco ata chegar á Torre Eiffel. Alí pasamos gran parte da                 
tarde e comemos a primeira das moitas crêpes. Estivemos charlando sentados baixo ela e              
vendo a súa iluminación ata que nos tocou subir, algúns ao segundo piso e outros ao                
terceiro. Sobre as doce da noite collemos o metro para volver ao noso hotel (nun barrio                
chungo con moitos ionkis). Esa noite a persoa que máis durmiu dos seis que estabamos               
na habitación (eran de tres) foi María, que durmiu unha hora, e a que menos Sara, entre                 
cinco e dez minutos, os demais sobre corenta e cinco minutos. 
 
Segundo Día. 
Tocaba levantarse (7:00AM) e o corpo pesaba, aínda así almorzamos os nosos            
respectivos tres croissants por cabeza, acompañados coas súas crêpes, dous cafés, un            
zumo de laranxa e friame. 
Esa mañá informáronnos de que o percorrido preparado para ese día sería largo e duro.               
Pintaba mal. Puxémonos camiño ao museo do Louvre, que a nós persoalmente foi o que               
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menos nos gustou, non porque non sexa bonito, senón porque había moita xente e iso               
resultaba agobiante. Paula perdeuse cun pequeno grupo de persoas integrado por Iván            
Pais e as súas sombras. Encontrámola quince minutos despois, sa e salva, un tanto              
desorientada, mais iso non era ningunha novidade.  
 
Os problemas viñeron cando chegou o momento de sacar as fotos de familia, pois Sara e                
María saían con gafas de sol coa vista perdida no horizonte, despeiteadas e coa cara               
branca coma os zombis. Queremos destacar un pequeno percance, ou máis ben            
encontronazo, que tivo Sara cun home de raza asiática, talvez chinés, talvez xaponés,             
talvez coreano. Este individuo non comprendía a importancia do espazo vital dunha            
persoa, e a nosa aventureira favorita viuse obrigada a recordarllo. O individuo non falaba              
español. A visita proseguíu tranquilamente e sen percances. Posteriormente visitamos o           
Xardín das Tullerías e Nôtre Dame, onde non chegamos a entrar, dado que os profesores               
temían que os alumnos non aguantasen facer a cola, polo menos sen quedar durmidos.              
Dito isto, cómpre lembrar un episodio no que unha das nosas aventureiras quedou             
durmida nunhas escaleiras na rúa, mentres conversaba con Iván Domínguez, de aí o             
incidente. 

 
 
De volta no hotel, as nosas aventureiras durmiron oito horas, grazas a diversas ameazas              
do profesorado. Esa noite xuntáronse no hotel uns xóvenes turistas holandeses e o             
alcohol. A embriagueza que sufrían levoulles a cometer a suprema estupidez de facer             
soar a alarma de incendios, a cal as nosas tres aventureiras non escoitaron, ao non               
espertar. Un dato de interese é que as nosas aventureiras tiñan a alarma diante da porta.                
Nin os seus compañeiros, petando á porta, nin as chamadas que se fixeron aos seus               
teléfonos conseguiron espertalas. Afortunadamente só foi unha falsa alarma, do contrario           
as nosas aventureiras non estarían escribindo isto. Damos por concluído o relato do             
segundo día. 
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Terceiro Día 
Levantámonos con normalidade e baixamos a esgotar as reservas do buffet libre do             
almorzo. Se non mencionamos as nosas comidas é porque foron algo ao que non se lle                
deu importancia, comendo en postos na rúa e ceando nun Mc Donald’s que estaba xusto               
ao lado do hotel. Tan pronto apareceron as nosas tres aventureiras no comedor,             
achegáronselles un grupo de preocupados compañeiros interesados polo seu benestar.          
Explícaronlles o acontecido a noite pasada.  

 
Ao rematar de almorzar puxémonos     
camiño a Versailles, un dos lugares      
máis lonxanos do noso percorrido por      
París, ao que tivemos que chegar      
mediante un tren de cercanías, todo      
hai que dicir, moito máis cómodo que       
o coñecido metro. Ao chegar a      
Versalles vimos unha cola enorme,     
mais grazas á labia da profesora      
Lucía, que nos salvou en incontables      

situacións, entramos ao dereito despois de tomar un pequeno piscolabis. Vimos de arriba             
abaixo todos os xardíns e despois entramos no pazo. A nosa visita foi unha competitiva               
loita por atopar un asento baleiro (sentabamos en todos os lados posibles).  
 
Tocaba volver coller o metro de cercanías, e ao chegar a París fomos todos ao Barrio                
Latino. E aí comezou quizais a maior disputa da excursión, pois a metade do grupo quería                
volver para o hotel ver o partido de fútbol, porque sen máis estaban cansadísimos, mais a                
outra metade do grupo quería quedar no Barrio Latino…. Entón o profesor Joseba, que              
estaba bastante queimado, actuou rapidamente e levou a metade do grupo con el (no que               
estabamos nós as dúas) de regreso ao hotel. Deu gusto chegar por primeiro día cedo, e                
aproveitamos para ir ao supermercado mercar auga e provisións necesarias, como           
chocolatiños, galletiñas e regalices. Aproveitamos e xa no mesmo centro comercial           
dispuxémonos a coller a cea: hamburguesas no Mc Donald´s. Esa noite xa estabamos             
descansadas e as nosas intrépidas rapazas estaban listas para volver ás aventuras            
nocturnas. Sara colleu unha vestimenta NON apropiada e dispúxose a “cazar guiris”,            
como ela mesma dicía, en pixama e zapatillas de pelusillos. Sempre co permiso             
previamente solicitado e aprobado da profesora Lucía. Temos que dicir que os “guiris” non              
respetaban o horario de sono das nosas aventureiras, e esta viuse obrigada a actuar.              
Despois de percorrer varias veces a planta non os atopou, foi para a cama con sede de                 
sangue. Esa noite invadiron a nosa habitación tres indesexables individuos que se            
dedicaron a durmir nas nosas camas e facer cafés e macelas. Non logramos botalos fóra               
ata as seis e media. Cabe destacar que mentres que todos tivemos que ceder,              
concretamente un anaco da nosa cama, para que puidésemos durmir seis persoas nunha             
habitación de tres, a nosa egoísta aventureira Paula negouse a compartir cama. Tras             
varios intentos de invasión da súa cama, Alex Parajó saíu lesionado. 
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Cuarto Día 
Dedicamos a mañá a compras, ao metro, a        
percorrer as rúas de París e a visitar o         
Sagrado Corazón, onde Paula tivo un      
encontronazo cunha muller que buscaba     
ignorantes que lle firmasen un formulario para       
sacarlle cartos aos pobres incautos. Violeta,      
nun acto que non foi pensado previamente,       
colleu o bolígrafo dispoñéndose a firmar. A       
nosa aventureira Paula, que de incauta non       
ten nada, arrebatoulle bruscamente o     
bolígrafo das mans, maldicindo a Violeta e ao        
seu acto.  
Cando parecía que todo quedaría aí, nunha       
chamada á cordura de Violeta, a muller que        
recaudaba as firmas, furiosa con Paula,      
achegouse a ela e propinoulle un discreto       
pero forte golpe no abdome. A nosa       
aventureira, que de incauta non ten nada,       
pero que ten un carácter un pouco irascible,        
dispúxose a empatizar coa súa agresora      
intentando que ela sentise o mesmo que a        
pobre Paula, isto é, devolverlla máis forte.       
Mais Paula, que como xa dixemos      
repetidamente, de incauta ten pouco, razoou      
que estaba nun país estranxeiro, e que iso só         
agravaría as consecuencias dos seus actos.      
A cousa quedou aí. 

 
Despois fomos a Montmartre, onde comemos a mellor crêpe de todo París, e onde a nosa                
aventureira Sara quedou engaiolada coa destreza coa que o cheff as preparaba. Nesta             
rúa foi onde realmente sentimos o ambiente parisino, pois ao ser unha rúa con aspecto               
máis “rural”, en comparación con outras rúas, un sentíase dentro, e cómodo, da cultura e               
da xente do lugar. Seguiulle unha foto de familia no Moulin Rouge, unha foto de familia en                 
“Mur des je t’aime”, unha foto de familia nas galerías Lafayette, onde contemplamos unha              
preciosa vista panorámica de toda a cidade, e onde aproveitamos para airear os             
cansados pés, isto é, descalzarnos. Esgotados, volvemos para o hotel. Ese día ceamos             
separadas, Sara kebab co grupo dos rapaces e Paula hamburguesa con outro grupo. Esa              
noite, armada de coraxe e forza de vontade, a nosa intrépida aventureira Sara evacuou a               
catro parásitos da súa habitación, a iso das cinco da mañá. Ela soa, sen axuda, dado que                 
a súa suposta compañeira ía xa polo quinto sono.  
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Quinto Día 
Ese día empezou un pouco revolto, e un pouco demasiado tarde. O día anterior              
quedamos en estar listos e xa almorzados ás nove en recepción. De puro milagre, María               
espertou ás nove e cinco, avisándonos precipitadamente de que non nos espertaron            
ningunha das alarmas programadas a noite anterior para as sete. Collendo rapidamente o             
esencial (cartos e comida), e peiteándonos e calzándonos polas escaleiras, pois o            
ascensor estaba ocupado, non sabemos nin como puxemos o pantalón do dereito (Sara             
vestiu a camiseta do revés e Paula fixo o mesmo cunha prenda que non imos nomear                
aquí). Ademais famentas e exhaustas, pois María quedou sen folgos baixando ás            

escaleiras… 
Cando chegamos xa todos estaban fóra      
de recepción organizándonos a porta da      
estación de metro. Collemos o tren de       
cercanías, pois tocaba ir a     
DISNEYLAND, o traxecto máis longo,     
unha hora. Con sorte para unhas, Paula       
e Sara, e por desgraza para outra,       
María, que case lle rompe o      
acordeonciño nos dentes, no noso tren      
tamén viaxaba un simpático músico que      

nos amenizou a viaxe co seu acordeón complementado polo amplificador. Iamos           
sentadas nas escaleiras en calquera recuncho que quedase libre. Nunha das últimas            
paradas abriuse a porta do lado no que íamos acomodadas, e case caemos precipitadas              
vivas nas vías parisinas, o que non se presentaba como unha morte digna para as nosas                
aventureiras (nin para ningún ser humano). Despois de acabarse o traxecto en tren,             
tocaba baixarse e despedirse das magníficas vistas coas que nos agasallaron os guapos             
mozos que viaxaban no noso vagón. En Disney explicáronnos as normas e repartíronnos             
as entradas, puxemos unha hora para regresar, e por fin libres! 
Disney foi xenial, estabamos na nosa salsa, como nenas pequenas, realmente é máxico.             
Non habería folios suficientes para explicar a adrenalina e a emoción de moitas das              
excitantes atraccións, unha delas a Paula deulle ganas de chorar, e tivolle que axudar a               
abrochar o cinturón unha nena pequena. Noutra, un amable traballador que tamén falaba             
español, e moi agraciado fisicamente, mostrounos o xeito correcto de abrocharnos o            
cinturón para evitar desnucamentos e escordaduras. Ao baixar da atracción, cargada de            
endorfinas e adrenalina, a Paula non se lle ocorreu outra cousa mellor para expresar a               
súa felicidade que comunicarlle ao mozo que previamente nos ensinara a abrocharnos,            
que era moi guapo, isto é, “Ghuapooo, que eres moi Ghuapoooo”. O mozo deulle as               
grazas e despediuna cun sorriso. Queremos remarcar que así como moita xente nos             
tratou da forma máis despectiva por ser españois, este mozo tratounos de forma moito              
máis animada e alegre pola nosa nacionalidade, incluso cantando e dando palmas            
acompañándose con algún “españoles, olé”.  
Chegamos un pouco tarde respecto á hora de saída cara o hotel, xa que María se                
empeñou en comprar unha crêpe en Disney.  
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Xa no noso barrio, dirixímonos ao supermercado, coas nosas orelliñas de Minnie Mouse.             
As nosas aventureiras Sara e Paula andaban na procura dunhas galletas con, a poder              
ser, máis chocolate que galleta, cando uns xóvenes parisinos, bastante guapos,           
procederon a recitarlles unha sarta de comentarios obscenos en francés. Salvaron o            
pescozo, xa que as nosas aventureiras non reaccionaron con rapidez, pois quedaron            
pensando no significado destes comentarios. Déronse conta destes uns minutos despois.           
Descifraron que significaba que se se querían deitar con elas, e foron na procura do seu                
compañeiro Iván Domínguez contarlle o sucedido. A este soamente se lle ocurreu            
reaccionar ríndose delas e da súa indignación. 
Esa noite, coma nas outras, estivemos falando cos rapaces ata que marcharon á súa              
habitación, posto que ao día seguinte debiamos erguernos ás catro e estaba todo sen              
preparar. Ás dúas e media Sara quedou durmida, ignorando as advertencias das súas             
compañeiras. Estas últimas, María e Paula, saíron sacar o lixo ás tres e media da mañá,                
xa que elas decidiran non durmir, se non ao día seguinte non espertarían. Cando sacaron               
o lixo saíron escoltadas polo recepcionista, posto que estabamos nun barrio perigoso no             
que había bastantes indesexables.  
 
Sexto Día 
Á mañá seguinte tocoulles a María e a Paula a ardua e desagradable tarefa de despertar                
a Sara, quen fixo gala dun vasto repertorio de insultos e improperios ao ver o seu sono                 
interrompido. María e Paula xuraron e perxuraron que endexamais a volverían despertar,            
e que se había próxima vez, quedaría durmindo ela soa mentres o grupo poñía regreso a                
Galicia. Collemos o autobús, fixemos os trámites requeridos, no caso de Paula, un control              
de drogas e explosivos, no caso de Sara, unha inspección da súa equipaxe, e              
embarcamos no avión. Onde todos quedamos durmidos, e iso contando cun pequeno            
maleante de menos de dous anos que non paraba de chorar e berrear. 
 

FIN 
 
 
PD: Quedan moitas anécdotas e experiencias sen mencionar, mais faríase demasiado           
longo este diario. Ambas esperamos repetir esta experiencia, e chegamos á conclusión de             
que o que a fixo inesquecible foron as persoas e non o propio destino.  
 
PAULA GERMIL E SARA MARCOS. 3ºESO-A 
 
 
 
 
 

 



Viaxe á Hélade 
 

Entre os días 26 de febreiro e 5 de marzo, un grupo de 10 alumnos de                
Humanidades de primeiro e segundo de bacharelato, acompañados pola         
profesora de linguas clásicas Margarita Gil, realizamos unha viaxe a Grecia,           
onde visitamos a súa capital, Atenas, Delfos e diversos emprazamentos da           
península do Peloponeso. 

Grecia é un país situado ao leste do Mediterráneo, e as augas deste mar              
bañan unha grande parte das súas costas, así coma das súas abundantes            
illas. Está apenas a unhas catro horas en avión desde Madrid. 

O 26 de febreiro collemos un avión no aeroporto da Coruña, de onde             
voamos ata o aeroporto Adolfo Suárez – Barallas. Alí fixemos unha escala            
dunhas dúas horas na que comezamos a coñecer aos demais compañeiros           
que nos acompañaban na nosa viaxe. Unha vez chegamos a Atenas,           
dirixímonos ao hotel Stanley, situado no centro da cidade, e tras           
acomodarnos nas nosas habitacións, demos un paseo polas súas rúas, de           
modo que vimos de pasada algúns lugares importantes, como a praza de            
Syntagma, a Acrópole desde o barrio de Plaka... Chegamos cansos ao hotel,            
mais iso non impediu que comezásemos a socializar con algunhas das novas            
persoas que coñecemos. Claramente, ao segundo día, xa eramos bos          
amigos. 

 

Ao día seguinte, realizamos    
as visitas importantes en    
Atenas. Comezamos vendo,   
coa nosa guía Eleni, quen nos      
acompañaría en toda a viaxe,     
o estadio olímpico de 1896,     
construído para as primeiras    
olimpíadas modernas.  
Visitamos tamén a Acrópole    
de Atenas, onde se sitúan o      
famoso Partenón, xunto co    
templo de Atenea Niké ou     
Atenea Vitoriosa, o Erecteion,    
e o Odeón romano, situado     
nunha das ladeiras da    

acrópole. Tras visitar tamén o museo arqueolóxico da acrópole, subimos ao           
monte Likabitós, un dos montes de Atenas, desde o cal se pode ver             
absolutamente toda a cidade e incluso, no horizonte, o Pireo, principal porto            
da capital. Para rematar, antes de regresar ao hotel, demos un longo paseo             
con Margarita, de modo que percorremos unha grande parte da cidade a pé. 

Tras esta intensa visita en Atenas, comezamos o noso recorrido polo           
Peloponeso. Na mañá do 28 de febreiro deixamos o hotel Stanley e            
dirixímonos ao célebre teatro de Epidauro, tras pasar sobre a canle de            
Corinto. Alí, en Epidauro, puidemos ver unha pequena representación de          
Bacantes levada a cabo por un dos grupos que nos acompañaba, que            
pertencía á compañía de teatro “Noite Bohemia”. Logo, visitamos o          



santuario de Asclepio, situado xunto ao teatro. Despois de comer,          
realizamos a visita en Micenas, lugar onde o famoso arqueólogo alemán           
Heinrich Schliemann atopara a máscara de ouro de Agamenón. Alí atópase           
a porta dos leóns, e tamén hai unha acrópole, entre outros restos            
arqueolóxicos. Logo, pasamos unhas horas en Nauplio, unha pequena vila          
situada na costa. Ese día fixemos noite en Tolos, nun hotel situado xusto en              
primeira liña de praia, razón pola que máis de un optou por pegarse un              
baño e probar as frías augas do Exeo. 

O 1 de marzo, ao marchar de Tolos, fomos á cidade bizantina de Mystrás,              
onde puidemos ver unha grande cantidade de templos bizantinos e mesmo           
probar as delicias turcas que as monxas elaboran nos mosteiros alí           
situados. Tras isto, dirixímonos a Esparta, onde comemos, e logo          
atravesamos o monte Taixeto, desde o cal, segundo a tradición conta, os            
espartanos botaban os bebés malformados ao nacer, e chegamos a          
Kalamata, cidade situada ao sur do Peloponeso, onde fixemos noite.  

Ao día seguinte achegámonos ao centro de Kalamata, e logo fomos o            
recinto arqueolóxico de Mesenia, onde puidemos ver o estadio, o pequeno           
teatro... Alí, no teatro, de novo algúns dos compoñentes da compañía           
“Noite Bohemia”, representaron unha parte da obra Miles Gloriosus, do          
dramaturgo romano Plauto. Tras esta visita, xa de camiño a Olimpia,           
fixemos unha parada nunha pequena praia situada xunto á estrada, para           
poder tocar as augas do mar Xónico, e onde aproveitamos para sacar fotos.             
Logo chegamos a Olimpia, e alí fixemos noite. 

 

Desde a cidade de Olimpia, desprazámonos ao recinto arqueolóxico e alí           
vimos os distintos templos, así coma o estadio olímpico, onde todos xuntos            
celebramos unha carreira ao puro estilo dos antergos atletas . Logo,           
entramos no museo arqueolóxico do recinto, que está xusto de lado deste,            
e alí puidemos ver a famosa estatua do Hermes co neno Dionisio, de             
Praxíteles. Unha vez deixamos Olimpia, fixemos unha longa viaxe por          
autoestrada ata Delfos, facendo unha parada en Naupáktos, tamén coñecida          
como Lepanto, onde loitara o famoso escritor español Cervantes. Durante          
este traxecto pasamos sobre a famosa ponte nova, de Harilaos Trikoupis,           
que cruza o golfo de Corinto.  

Logo, chegamos a Delfos, desde     
onde viamos o extenso mar de      
oliveiras característico da zona e     
alí fixemos noite. 

O último día antes de regresar a       
Atenas visitamos o famoso    
santuario de Apolo en Delfos,     
aínda que, debido a    
desprendementos na ladeira do    
monte, non puidemos subir máis     
alá do teatro, polo que o vimos,       
mais xa nos quedou sen ver nin       
visitar o Estadio que está algo      
máis arriba. 

Logo visitamos o museo que se atopa xunto ao recinto arqueolóxico, onde            
se atopa a famosa estatua do Auriga de Delfos.  



Máis adiante, tras abandonar o santuario, fixemos un grande recorrido por           
autoestrada, xa fóra do Peloponeso, ata Atenas, onde, ao chegar, volvemos           
aloxarnos no hotel Stanley e demos un paseo pola cidade. Sobre todo            
paramos no barrio de Plaka e na praza de Monastiraki, onde aproveitamos            
para facer as últimas compras e logo regresamos ao hotel, mentres os            
profesores foron cear co famoso helenista Pedro Olaya, a quen Margarita lle            
ten unha especial admiración :) 

Xa no último día, soamente tivemos tempo para visitar o museo           
arqueolóxico nacional de Atenas, e despois, unha vez rematada a visita,           
regresamos ao hotel para recoller as nosas       
equipaxes e dirixímonos ao aeroporto, onde      
collemos un avión que nos trouxo de volta a         
Madrid, e tras outra escala de dúas horas,        
regresamos a Galicia, desta vez ao aeroporto       
de Lavacolla.  

A grandes trazos, esta viaxe foi unha       
experiencia inesquecible. Nela puidemos    
aplicar moitos coñecementos, non só de      
materias como Grego, senón tamén doutras      
como por exemplo Historia da Arte. Fixemos       
grandes amizades coas que aínda mantemos      
contacto e pasámolo moi ben. Probamos      
novas comidas e mergullámonos na cultura      
mediterránea propia de Grecia, que nos      
deixou, sen dúbida ningunha, moi bo sabor de        
boca.  



Noites de sono acumulado 
 
O cursor escintilaba sobre a folla do word completamente en branco que proxectaba             
unha clara luz en todo o cuarto. Ían ser xa as doce en punto e o traballo de historia da                    
arte para o día seguinte nin o comezara. Plenilunio a medio ler e o exame era en dous                  
días. O Barroco non era, nin de lonxe, o seu estilo favorito, pois a quen lle gustaba                 
tanta decoración xunta, tanto santo? Non, xa non era momento de pensar niso, debía              
facer xa o traballo, logo lería unhas cen páxinas máis e daríalle tempo a telo               
rematado.  

 
Comezou a redactar coma se a vida lle fose         
niso, e de súpeto, no silencio da noite aínda         
non calorosa, mais si suave e primaveral, oíu        
un lixeiro son. Non lle fixo caso, e continuou         
escribindo. Entón, volveu oílo. Mirou     
instintivamente para o teléfono e colleuno:      
alguén preguntaba polo chat da clase se o        
exame de latín se cambiara para o 28.  
 
Que carallo lle interesaba a el o exame de         
latín! Iso era problema do seu eu do futuro,         

do seu eu do venres. Así non había quen vivise. Silenciou o chat e continuou               
redactando. Entón, mentres escribía sobre a expresión patética de Dafne na escultura            
de Bernini, a pantalla do teléfono acendeuse por completo, e no momento pensou que              
ía perder os nervios. Resulta que alguén o etiquetara nunha foto no Instagram, unha              
foto de había dous ou tres sábados, cando saíra cos amigos de festa a Santa Comba,                
e claro, a ese elemento non se lle ocorreu outra cousa que subir unha foto desas un                 
martes pola noite en plena semana de exames. De verdade, algúns só pensaban en              
saír de festa! 
 
Apagou o teléfono e volveu ao ordenador. Agora xa ninguén molestaría. Na casa, xa              
todos durmían. Seus irmáns pequenos adoitaban deitarse cedo, e seu pai, desde que             
súa nai falecera, sempre ía sobre as once e media para a cama. Mirou o reloxo e xa                  
era case a unha. Mañá chegaría tarde, ou volvería a quedar a durmir nunha desas               
clases tan entretidas de grego nas que todos traducían textos e máis textos coma se               
fose un simple xogo, aínda que a el lle custaba.  
 
Apolo e Dafne era unha escultura complicada, e facer un comentario seu daba             
traballo. O profesor explicara só por encima catro detalles e pasara rápido a outra              
cousa, e agora o comentario non lle estaba resultando doado. Decidiu facer un curto              
descanso posto que xa cubrira unha páxina enteira e puxo, con moi pouco volume, un               
pouco de música. Buscou rapidamente no YouTube, e o primeiro que apareceu foi “I              
Want to Break Free”, de Queen. Achegouse á ventá. Aínda non baixara a persiana, e               
as luces difusas das lámpadas da praza deixaban penetrar un suave fulgor            
alaranxado. Con tranquilidade comezou a marcar o ritmo da canción cun pé, e             
imaxinou unha guitarra eléctrica, quizais un baixo, nos seus brazos, coa que comezou             
a tocar uns acordes completamente oníricos.  
 



Era o seu momento de descanso, o seu KitKat tras unha longa tarde de estudo               
prolongada ata as tantas, e entón, alguén petou á porta e abriu de golpe. Era seu pai,                 
envolto no seu batín de seda vermella.  
 
- Vaia fillo, que non son horas... Mañá teño garda en urxencias a primeira hora… 
 
E el, avergoñado, non só de espertar a seu pai coa música, que cría baixa, senón                
tamén de que o atopase “bailando”, pediu perdón. Volveu ao traballo de historia da              
arte mentres quitaba a Queen e seu pai volvía á cama. Alguén petou de novo á porta.  
 
Agora era súa irmá pequena, que tamén espertara coa música. Necesitaba ir ao baño              
e tiña medo das pantasmas ou de vai ti a saber que. Acompañouna e, sen demorarse                
moito, regresou ao portátil. O cuarto estaba agora completamente a escuras e a             
pantalla do ordenador estaba en negro. O portátil xa non tiña batería.  
 
Perdeu a paciencia e deitouse na cama. Nin traballo de historia da arte, nin              
Plenilunio... polo menos agora ía durmir. Xa lle poñería ao día seguinte calquera             
escusa ao profesor de arte para ter algo máis de tempo, e xa lle daría ben ao libro de                   
lectura tamén.  
 
Sen dúbida, segundo de bacharelato estaba acabando con el. 
 
Xosé Ramón Cisneros. 2º de Bacharelato 



ATA SEMPRE! 

 

Profesores, aprobados, suspensos, ledicia e bágoas, os nosos primeiros amores e amigos, que             

contados coa palma da man, nunca vou esquecer por moi maior que me faga. Podería escribir                

unha listaxe enorme con cada momento vivido no IES Xulián Magariños, ese instituto que foi               

coma unha segunda casa para min e que sempre levarei no corazón porque seis anos dan para                 

moito.  

Aínda lembro o día no que morría dos nervios e das ganas por chegar a 1º da ESO, eu que con                     

tan só once anos soñaba con facerme maior, e agora ese momento quedou tan atrás na                

memoria dunha nena que xa deixou de selo … Hoxe teño 17 e sobrevivín a estes seis anos de                   

instituto, e o que é peor, a “O EXAME”, é dicir, a famosa selectividade, actualmente tamén                

coñecida co estridente nome de “Avaliacións de Bacharelato para Acceso a Universidade”. Por             

sorte ou por desgraza sobrevivín a eses tres días de nervios infinitos e presión desmesurada e                

agora vós ides poder ler o artigo dunha alumna demasiado sensible. Preparados para unha              

dose de cursilería? 

A fermosura dun día como hoxe atópase na maxia que teñen as lembranzas, porque cando               

pechas unha etapa da túa vida se fan máis fortes e tócanche o corazón máis que nunca. Con                  

elas viaxo ao pasado e recordo o odio que lle tiña ás matemáticas, mais o boas que sempre                  

foron as profesoras e o moito que me aguantaron. Lembro os recreos, que se facían               

demasiado curtos entre sorrisos verdadeiros e amigos que sempre estiveron comigo; clases            

que adoraba, como a de música e plástica, e outras que non me entusiasmaban tanto, como a                 

de educación física e que agora boto de menos. Acórdome perfectamente de cando en sexto               



de primaria recorrín por primeira vez os corredores dun instituto que me parecía enorme e               

misterioso por ser descoñecido e que os anos fixeron que agora coñeza como a palma da miña                 

man.  

Na miña memoria gardo noites enteiras estudando o día anterior, os nervios en cada exame e                

repetir unha e outra vez a pregunta do millón: “Profe, xa tes as notas?”. Nalgún recuncho dela                 

tamén están as horas traducindo grego e latín cunha profesora que me gana en nerviosismo e                

que ten un corazón que non lle colle no peito (Margarita); a cara dunha profesora               

enormemente intelixente e apaixonada do seu traballo, unha das mellores que tiven e das              

máis peculiares, pois a ver quen se atreve a escribirlle frechas nun dos seus exames (isto vai                 

por ti Susana). Lembro as risas das mestras máis simpáticas e modernas que tiven, elas son as                 

Marías (Rey e Blanco), e tamén recordo con cariño a mestra escritora, María López. A Joseba                

coñecino no último ano, mais como esquecer a ese vasco de nome impronunciable que              

sempre nos axudou en todo … Hai demasiados recordos como para escribir cada un deles, e a                 

todos levareinos no corazón. Tamén a todos eses que están, compañeiros e profesores, e aos               

que un un día estiveron, como a Chus, á que me gustaría dedicarlle este relato porque ela                 

tamén me viu medrar. 

Por todo isto, nas miñas lembranzas está o recordo de moitos profesores, e por iso lles quero                 

adicar un pequeno anaco do meu artigo exclusivamente a eles, porque foron os que me               

dedicaron unha parte da súa vida. Grazas a vós convertinme na rapaza que son hoxe en día. Só                  

espero que algún día sintades orgullo por terme como alumna, porque eu estou moi orgullosa               

dos profesores que tiven e sobre todo espero que non vos sacara moito de quicio nestes seis                 

anos de estudos. Con vós aprendín a caer e a levantarme, a non renderme nunca, a apreciar o                  

valor da ensinanza e forxar os meus gustos, como por exemplo o da escritura. Non tendes nin                 

idea da vergoña que me daba saír ao encerado, responder preguntas ou expoñer. Por que vos                

gustan tanto as presentacións? Parece mentira que agora queira estudar filoloxía e nun futuro              

non descarte a idea de ser profesora.  

Grazas por tantas risas e tamén por tanta cultura. Grazas polas excursións, sen dúbida foron               

unha das mellores cousas do instituto. Mais sobre todo grazas por ser vos mesmos e abrirnos                

os vosos corazóns, polo apoio ao longo destes anos e por todo o tempo que compartides con                 

pequechos que cada ano vedes crecer. Grazas por ser os mellores mestres do mundo!              

Tampouco é que tivera moitos máis … En definitiva, queridos profesores, nunca pensei que              

diría isto: Vouvos botar moito de menos! Desexádeme sorte porque esta etapa está pechada, e               

aínda me queda un longo camiño que percorrer, e se chego a exercer de mestra algún día                 

acordareime de todos vos.  

PD: Que nin se vos pase pola cabeza pensar que vos ides desfacer tan rápido de min, porque                  

cando menos o esperedes irei facervos unha visita.  

  

  

 Lidia Cambón. 2º de Bacharelato  


